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Zápis ze zasedání staršovstva 

poděbradského sboru Českobratrské církve evangelické 

Datum: 3. červen 2021 

Místo jednání: farní zahrada 

Přítomni: 
J. Dubová, M. Fér, J. Hofman, P. Kubíček, M. Svobodová, J. Maňásková, 

M. Povolný, V. Rudajev, L. Ruml, L. Ryglová, M. Šuk 

Omluveni: 
E. Tomanová, T. Hudcovic, J. Richterová, Z. Tesařová, D. Kroupová, 

H. Bulíčková, J. Lounek, E. Semecká 

Členů s hlasovacím právem: 10 Usnášeníschopnost: ANO Většina: 6 

 Téma: Kdo/do kdy 

1. Úvod  

Apoštolský pozdrav V. Rudajev 

2. Ohlédnutí  

Vydařená Noc kostelů; květnový sborový dopis; synod – byla zvolena nová synodní rada; sborové 

výroční shromáždění s volbou kazatele M. Féra na dobu 5 let (byl zvolen). 

 

3. Před námi  

 Sbor  

 Polabská evangelická pouť – 4. září 

 Gloriet fest - 18. září 

 Tábory: 3. – 17. července (malý tábor: 3. - 7. a velký tábor 10. – 17.) 

 Rodinná dovolená (Chatky na jihu): 14. – 21. srpen 

 

 Seniorát:  

 5. červen - mezigenerační vycházka na Sion 

 20. červen - seniorátní shromáždění JJ Mělník (za sbor náhradník L. Ruml) 

 

 Církev:  

 

 

4. Sborová pošta  

 Sborová zásilka – v ní „Krizová komunikace v ČCE“ – „Etický kodex pro pořádání pobytových akcí“ 
 FORMÁTY sborového života! Inspirace!  
 Nabídka letních varhanních kurzů; rodiče a prarodiče s malými dětmi 

v Herlíkovicích, Církev živě v Bělči, pobyty v Chotěboři 

 Objednávky nového Evangelického zpěvníku, pro sbor bude objednáno 100 kusů. 

 

5. Pastorační informace  

 Narozeninové dopisy  

 Svatby: 20. červen Katka Kafková, 30. červenec Marek Bašta (mimocírkevní), 21. srpna Jana 

https://www.ustredicce.cz/clanek/6573-Sborova-zasilka-4-2021/index.htm
https://www.ustredicce.cz/data/m/l/0/2021-04-Formaty-sboroveho-zivo.pdf
https://www.ustredicce.cz/data/N/i/u/Novy-zpevnik-zahajeni-prvni-et.pdf
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Borovičková. 

 Zapsána Radka Folprechtová do seznamu členů sboru s volebním právem. 

 

6. Hospodářské informace  

 Gloriet čučky – na webu MKCR schválená žádost dotace (cca 70.000), může se začít s opravou, 
ještě je podána žádost o dotaci na krajský úřad.  

 Energetické úspory – FV Elektrárna – aktuální nabídka; přehled projektu; účet za elektřinu bez 
FVE; s FVE - odložili jsme na příští rok s tím, že děláme hromosvod a požádáme o celocírkevní 
dotaci. Nutno na tom začít dělat v říjnu. Oslovit i jiné?  Do října provést kontrolu střechy. 

 Řešení přenosů bohoslužeb – na fondu zatím 26000; staršovstvo rozhodlo o realizaci 8 pro a 1 
se zdržel. 

 Hromosvody – vypracovává se projekt (cca za 19.000) 

 Dlouhodobý plán oprav – investic… komise 

 oprava stříšky nad sklepem, pro okamžité zamezení zatékání vody zalepit díru, pak položit 
novou izolaci (začátkem července). 

 staré tašky uložené za kompostem - odvést 

 

7. Finanční informace  

 Hlavní dar lásky: 8.400,- Kč 

 Sbírka darů JJ: 22.920,- Kč 

8. Různé  

- Používání kalíšků při VP – stále ano, podle pandemické situace  

 Závěr  

 Příští schůze staršovstva (zahájení: L. Ruml) 26. srpen 

   

 – konec zápisu –  

 Zápis schválen dne:  

  

 

    

 br. Martin Fér, v. r.  br. Vladimír Rudajev, v.r.  br. Pavel Kubíček, v. r. 

 kazatel, předseda staršovstva  účastník schůze  zapisovatel 

 

https://1drv.ms/b/s!AgbHsG_YPVXxjOVw3zA8NZR8y834QA?e=JxL4iZ
https://1drv.ms/b/s!AgbHsG_YPVXxjOVtkYbGfalmvG9u9Q
https://1drv.ms/b/s!AgbHsG_YPVXxjOVvjr7tr8tlQoqSpA
https://1drv.ms/b/s!AgbHsG_YPVXxjOVvjr7tr8tlQoqSpA
https://1drv.ms/b/s!AgbHsG_YPVXxjOVuGZXq3h4-Ssmx6g
https://docs.google.com/document/d/19Oav-8rSSaJFP7ZT6ytfMh6ZjqlsbF17Azzy3Yt6xT4/edit?usp=sharing

